
 

Philips
Bezdrôtová laserová myš

USB
1600 DPI

SPM6813BB
Bezdrôtová laserová myš k prenosným počítačom
Mikroadaptér s úložným priestorom
DPI Switch

Kompletný komfort
• Mäkký silikón pre pohodlné vystlatie

Vysoký výkon
• Extrémna presnosť 1600 DPI
• 2,4 GHz pripojenie zaistí signál bez rušenia

Vynikajúce jednoduché používanie
• Inteligentné riešenie udržiava prijímač a myš spolu

Jednoduché používanie
• Ľahké a bez káblov, takže ich môžete vziať kamkoľvek
• Jednoduché pripojenie počítača alebo laptopu cez USB
 



 Vezmite ho kamkoľvek
Táto myš je určená pre cestovanie. Ľahká, bez káblov 
a s drsným dizajnom odolná voči neustálemu 
prenášaniu.

2,4 GHz pripojenie
So spoľahlivým 2,4 GHz bezdrôtovým pripojením 
môže ovládať myš až do vzdialenosti 8 metrov. 
Tento produkt funguje na vyššej frekvencii ako 
štandardné bezdrôtové zariadenia, takže 
nezaznamenáte rušenie z iných bezdrôtových 
zariadení. Na dosiahnutie mimoriadnej spoľahlivosti 
sa používa špeciálna technológia šifrovania, ktorá 
udržiava neprerušované pripojenie.

Bezdrôtový prijímač s inteligentným 
uskladnením
S použitím inteligentného riešenia uskladnenia 
budete môcť pohodlne prenášať bezdrôtový 
prijímač a myš spolu.

USB Plug and Play
USB Plug and Play znamená, že zariadenie zodpovedá 
štandardu USB a počítač alebo laptop ho rozpozná. 
Pripájanie zariadení USB je preto rýchle a 
jednoduché.
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Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Bezdrôtový prijímač, IFU/

Návod na používanie

Rozmery produktu
• Dĺžka kábla: 0 cm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 0 x 0 x 0 cm
• Hmotnosť: 0 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 41399 6

• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 14 x 23,6 x 4.2 cm
• Čistá hmotnosť: 0,091 kg
• Hmotnosť brutto: 0,163 kg
• Hmotnosť obalu: 0,072 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 45226 1
• Počet spotrebiteľských balení: 20
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 52 x 51 x 17 5 cm
• Čistá hmotnosť: 1 82 kg
• Hmotnosť brutto: 4,46 kg
• Hmotnosť obalu: 2,64 kg
•

Technické údaje
Bezdrôtová laserová myš
USB 1600 DPI 
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